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calles de Valencia, de Alicante y de Castellón y de muchos 
pueblos se están convirtiendo en su hogar?

Muchas gracias . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria.

Contestarà la vicepresidenta del Consell.

Quan vosté vullga, senyoria.

La senyora vicepresidenta del Consell i consellera d’Igualtat 
i Polítiques Inclusives:

A Alacant els multen. Allà on vostés determinen el govern, 
multen les persones sense sostre . (Veus i aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories .

La senyora vicepresidenta del Consell i consellera d’Igualtat 
i Polítiques Inclusives:

Això és l’ordenança de la vergonya. Allí on vostés són deter-
minants, (veus) l’aporofòbia s’imposa i multen vostés les 
persones, damunt . . .

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories, per favor .

La senyora vicepresidenta del Consell i consellera d’Igualtat 
i Polítiques Inclusives:

 . . .d’estar sense sostre .

Mire, és la primera volta en la història d’este autogovern 
que hi ha un concert de places públiques per a persones 
sense llar, la primera vegada, des de fa quatre mesos. Ara hi 
ha places públiques, concertades amb el tercer sector, per 
a atendre les persones sense llar . Parle vosté amb les ONG, 
parle amb les entitats, parle amb Càritas, per exemple, amb 
els quals me vaig reunir ahir (veus) . . .

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories .

La senyora vicepresidenta del Consell i consellera d’Igualtat 
i Polítiques Inclusives:

...i ens van explicar...

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories .

La senyora vicepresidenta del Consell i consellera d’Igualtat 
i Polítiques Inclusives:

Bé, però és que açò... De veres, eh! (Veus)

El senyor president de les Corts Valencianes:

No deixen contestar.

Senyories . (Veus)

Senyor David García . Senyor David García, vosté ha formulat 
la pregunta, amb silenci escrupolós d’esta cambra. Mantinga 
vosté l’educació i no me faça que el cride a l’ordre.

Disculpe la interrupció, senyoria .

La senyora consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives:

Gràcies. Gràcies, senyor president.

Mire, és la primera volta que, com dic, hi ha places públiques 
precisament en l’àmbit de la inclusió. Estem treballant, colze 
a colze, amb les entitats del tercer sector. Estem treballant, 
colze a colze, en acció comunitària, reforçant els serveis 
d’atenció primària; per cert, pregunte’s per què a Alacant no 
fan les contractacions que la Generalitat els finança. I estem 
treballant per a reforçar eixa vacuna social que en este 
moment és exemple a tota Espanya, junt amb la renda valen-
ciana d’inclusió, que és de les prestacions més altes i més 
dignes d’Espanya.

Per tant, anem a seguir, efectivament, en esta política de 
vacuna social, en què ningú se quede enrere. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies.

Continuarem amb la pregunta de control, ara la que formula, 
en nom del Grup Parlamentari Unides Podem, la síndica del 
grup parlamentari, Pilar Lima .

Quan vosté vullga.
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La senyora Lima Gozálvez:

Gràcies, president.

Bon dia .

Bon dia . Vull saludar els representants de l’associació Nostra 
Terra, de la Plataforma No a la MAT, representants de veïns, 
veïns i veïnes. Moltes gràcies, la lluita és vostra.

President .

Membres del Consell .

Senyories .

La necesidad de una transición ecológica que nos lleve a un 
modelo productivo y social más sostenible es una demanda 
que la ciudadanía lleva mucho tiempo exigiendo. Y, para 
conseguirlo, es necesario apostar por energías renovables 
y hacer una transición que se desarrolle junto a los pueblos 
valencianos y sus gentes. El País Valencià dispone de unas 
condiciones climatológicas favorables para conseguirlo y 
ya son muchas las iniciativas que se están presentando a lo 
largo de nuestra comunidad .

En aquest, context, des d’Unides Podem, volem que s’es-
colten les plataformes ciutadanes, com No a la MAT, a 
Castellón, així com als municipis que han mostrat la seua 
preocupació enfront dels impactes irreversibles que provo-
caran aquests macroprojectes, que no es fan en coherèn-
cia amb les necessitats de la població, amb les necessitats 
del camp valencià i amb les necessitats dels territoris on 
s’instal·len.

Senyor president, aquest diumenge es van produir desenes 
de concentracions al llarg del País Valencià, també a l’interior 
de la província de Castelló, on vam poder escoltar els veïns 
i veïnes que es veuen afectades per la amenaça de macro-
plantes fotovoltaiques, com la prevista a la Plana Baixa, la 
Magda a l’interior o pels traçats d’autopistes elèctriques, 
com la MAT, que passen fent una destrossa per munici-
pis com a Morella, com a Cinctorres, Benassal, la Vall d’Alba, 
les Useres, Vilafamés, Sant Joan de Moró, Borriol o Castelló 
de la Plana. Tots ells rebutgen les instal·lacions de línies de 
molt alta tensió de Forestalia i de Xarxa Elèctrica d’Espa-
nya, que poden afectar greument la vida i el futur d’aques-
tes comarques, així com la instal·lació de la megaplanta solar 
de Magda .

De fet, en el cas de Magda es demana la ubicació racio-
nal de la producció d’energies renovables i la renúncia a un 
macroprojecte que erosionarà el terreny i el futur d’aques-
tes comarques. Desenes d’empreses que treballen al sector 
gastronòmic, agrari i turístic de Castelló donen el seu recol-
zament a la paralització d’un projecte que ocuparà milions 
de metres quadrats de patrimoni natural i que impactarà 
negativament a l’economia de la petita i mitjana empresa. 
La macroplanta es projecta en una zona d’alt valor paisatgís-
tic, en plena producció agrícola –de fet, un 40 % ecològica–, 
rendible, i que dona molts llocs de treball.

Por ello, president, debemos preguntarnos: ¿por qué las gran-
des empresas que hay detrás de estas instalaciones se han 
fijado en esos pueblos para construir macroinstalaciones? 

La razón es que el valor del suelo de estos lugares es mucho 
más económico y les permite maximizar sus beneficios. Pero 
estos macroproyectos se sitúan en zonas con un alto valor 
agroecológico y afectan a núcleos de población, por lo que 
podemos finalmente acabar encontrándonos en una paradó-
jica situación, en la que se desarrollen las energías renova-
bles y, al mismo tiempo, se esté hipotecando la riqueza natu-
ral de nuestras tierras y su futuro.

La transición verde no puede ser la excusa para conver-
tir la Comunitat Valenciana en el cortijo de las multinacio-
nales eléctricas. No debemos olvidar que el primer objetivo 
es cuidar nuestro territorio y el planeta para hacer frente a 
la emergencia climática. Tenemos que hablar de un nuevo 
modelo energético, más sostenible, más justo y descentra-
lizado . Si perdemos de vista este horizonte, la transición 
ecológica solo servirá para que unos pocos acaben llenán-
dose los bolsillos .

Pero eso no es todo, sino que este modelo depredador 
también agrava los problemas de despoblación en el interior 
de la comunitat. Porque la falta de posibilidades de trabajo 
por la automatización de estas instalaciones, el deterioro 
de los paisajes, las lógicas especulativas y otros elementos, 
como la incesante contaminación acústica que causan las 
torres de muy alta tensión, todo esto son consecuencias que 
pueden profundizar en el vaciamiento de muchos pueblos 
del interior. Si negamos una forma sostenible de vida, que 
puedan continuar las nuevas generaciones, dejaremos sin 
futuro al campo valenciano y a la ruralidad .

Y ya acabo, president . Frente a todos estos problemas, desde 
Unides Podem pensamos que es necesaria una planificación 
de la producción y distribución energética que permita deli-
mitar las zonas idóneas donde ubicar estas instalaciones . 
Escuchar a la ciudadanía, escuchar a los pueblos afectados 
y, sobre todo, impulsar una producción racional y descen-
tralizada, impulsar el autoconsumo y el desarrollo de comu-
nidades energéticas locales, frente a macroplantas basadas 
en lógicas especulativas que tienen un gran impacto sobre 
el territorio, la vida y la economía de nuestros pueblos y 
comarcas .

Por todo lo expuesto, señor president, le preguntamos: 
¿qué medidas urgentes piensa tomar el Consell para garan-
tizar una ubicación racional de las energías renovables, y 
frenar así los impactos negativos de los macroproyectos 
mencionados?

Muchas gracias . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Una vegada formulada la pregunta, escoltarem . . ., escoltarem 
la resposta pel president del Consell, una vegada s’adeqüe el 
faristol a les necessitats .

Té la paraula el president del Consell per a donar resposta 
a la pregunta que acaba de formular la síndica d’Unides 
Podem. Quan vosté vullga, president.
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El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, president.

Moltes gràcies, senyora Lima.

Efectivament, per a este Consell, del qual vostés formen part, 
la transició ecològica és una de les qüestions bàsiques de la 
nostra acció de govern. És, potser, el repte més important 
que, després de la superació de la pandèmia, ens trobem, i 
passa inexorablement per garantir un creiximent sostenible 
que, al mateix temps, siga just. I que ningú es quede al marge 
d’esta transició, perquè la ruptura social també genera un 
problema greu des de qualsevol punt de vista.

Si no abordàrem esta transició verda, no hi hauria futur, i, 
per descomptat, és un compromís d’este govern des del 
començament. El Consell aprovà en el 2019 la declara-
ció d’emergència climàtica, mitjançant la qual s’assumix 
el compromís de desenvolupar polítiques d’adaptació al 
canvi climàtic, aixina com impregnar totes les seues accions 
d’una mirada mediambiental. I això comporta la garantia del 
govern, que compartim, que qualsevol acció que es plantege 
al territori de la Comunitat Valenciana haurà de respectar i 
complir escrupolosament la normativa en matèria mediambi-
ental i protecció del territori .

Fruit d’eixa sensibilitat mediambiental, el Consell ha pres 
decisions relacionades, precisament, amb la seua pregunta, 
com ara el decret llei pel qual es regula la implantació 
d’instal·lacions per a l’aprofitament de les energies renova-
bles de la Comunitat Valenciana, o l’avantprojecte de llei 
valenciana de canvi climàtic i transició ecològica. Amb un 
objectiu clar, i és que en l’any 2030 almenys hagem reduït el 
40 % de les emissions de gas amb efecte d’hivernacle.

Però, senyora Lima, sense cap dubte el Consell aposta per 
les energies renovables, i tenim dos objectius fonamen-
tals en esta qüestió. Per una banda, la descarbonització de 
l’energia, eliminant la generació elèctrica basada en combus-
tibles fòssils. I el segon, assolir la màxima sobirania energè-
tica possible.

Respecte a la descarbonització, cal impulsar energies reno-
vables, com ara la solar, l’eòlica, l’hidrogen verd, que és una 
estratègia fonamental per al nostre futur. Perquè, efecti-
vament, hi ha molts espais en què s’han de promoure les 
comunitats locals, s’ha de promoure la instal·lació permanent 
en tots els edificis, en totes les vivendes que siga possible, la 
instal·lació d’energies renovables que puguen abastir al propi 
domicili... Però és ben cert que nosaltres no estem dispo-
sats a renunciar al creixement industrial, crec que això està 
fora de tot dubte. Nosaltres volem que hi haja una indústria 
compatible amb la sostenibilitat.

I en eixe sentit estem treballant, i ara gràcies també als fons 
europeus s’estan fent importants investigacions respecte 
a l’hidrogen verd, que podria donar, junt amb les renova-
bles, solució a l’energia que donen ara el gas i donen ara 
altres combustibles fòssils. Per tant..., és el cas del taulell a 
Castelló, que és molt important que es mantinga, perquè 
com sap representa una part important de la nostra ocupa-
ció. Per tant, jo crec que és ahí on hem d’intentar combi-
nar. Per una banda..., l’energia eòlica o l’energia fotovoltaica 
té a més a més un fet que és inqüestionable, i és la seua 

reversibilitat. Hi han altres energies que tenen una petjada 
que finalment és molt difícil de saber què va a passar, com 
per exemple els residus nuclears. Ara bé, en el cas de l’ener-
gia eòlica o l’energia fotovoltaica, si en un moment deter-
minat hi ha una altra energia millor, pot perfectament fer-se 
reversible. En qualsevol cas, la nostra voluntat és que totes 
les actuacions que es facen es facen complint escrupolosa-
ment la normativa mediambiental.

I en eixe sentit també li vull dir que el fet de la sobirania 
energètica és molt important. Imagine’s vosté, la Comunitat 
Valenciana ha estat permanentment una comunitat que ha 
estat important, que està important una part fonamental de 
la seua energia. Imagine’s que canviara la situació i que no 
només tinguérem la capacitat d’abastir tot el nostre propi 
territori, sinó que a més poguérem exportar l’energia. Això 
sap el que garantiria? Entre altres coses, com altres països 
que tenen eixa voluntat, sap el que garantiria? L’estat del 
benestar més fort, com té Noruega, per exemple, com ha fet 
amb el petroli. Eixa és la situació. La situació és que per a 
garantir un estat del benestar, hem de tindre un creiximent 
adequat. I la sobirania energètica és un horitzó que ens agra-
daria tindre, sincerament, i per a això s’està treballant des de 
les distintes conselleries, i ara aprofitant els fons europeus.

Bé, en qualsevol cas, respecte a allò que vosté planteja, 
els casos concrets a què al·ludix la seua pregunta, en molts 
correspon a l’estat la seua tramitació i autorització, però 
nosaltres en tot moment hem posat damunt de la taula 
quines són les nostres exigències, i la Generalitat garan-
tirà i analitzarà d’una manera escrupolosa tots els projec-
tes. I no es pot generalitzar, si hi ha algun dels projectes que 
pareix que no compleixen, en este cas, els objectius de la 
Generalitat, no s’autoritzarà. La nostra posició és ben clara. 
Ara, al temps, volem dir que sí que volem incentivar clara-
ment les energies renovables al nostre país .

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, president.

Senyories, i amb esta resposta finalitzem el punt número 10 
de l’ordre del dia .

Votació dels punts segon, quart, cinqué i sisé de l’ordre del dia 
de la 53.ª sessió de les Corts Valencianes

El senyor president de les Corts Valencianes:

I passaríem, com ja havíem anunciat, i és ja habitual en esta 
legislatura, a les votacions. Unes votacions que no són molt 
nombroses, però sí molt importants. I, per tant, anem a 
passar a la votació .

Senyories, anem a votar en primer lloc el punt segon de l’or-
dre del dia, que és la validació o derogació del Decret llei 


